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Po čtyřech měsících se v říjnu opět otevřely volební místnosti v celé republice. Obča-
né v nich zvolili komunální politiky, kteří budou v následujících čtyřech letech řídit 
chod Šumperka. Právě budoucnost města není lhostejná devětasedmdesátileté 
Žofi i Sucháčkové, která do volební místnosti v městské úřadovně zamířila ze svého 
bytu na Rooseveltově ulici.  Foto: P. Kvapil

Obdobně jako před čtyřmi lety 
rozdali letos šumperští občané karty 
v komunálních volbách. Změnil se 
však poměr barev uvnitř středopra-
vicových i levicově orientovaných 
uskupení. Největší důvěru voličů tak 
získala ODS, Nezávislí přišli o jedno 
zastupitelské křeslo a sociální demo-
kraté si „prohodili“ počet získaných 
mandátů s komunisty.

Největší důvěru v podobě sedmi 
mandátů získali v Šumperku občanští 
demokraté, do šesti zastupitelských 
křesel pak usednou kandidáti ČSSD 
a pět míst obsadí Nezávislá volba. 
KSČM vybojovala čtyři mandáty 
a stejné pozice jako před čtyřmi lety 
obhájili stoupenci KDU-ČSL, kteří 
mají jistá tři křesla, a zástupci kan-
didátky Za prosperitu Šumperka se 
dvěma mandáty. O tomto výsledku 
přitom rozhodlo více než osm a půl 

tisíce občanů, kteří letos k volebním 
urnám přišli.  -zk-

 Více informací na straně 3

Na podzimní festival Blues Alive se letos 
opět sjedou do Šumperka hvězdy toho-
to hudebního žánru z Evropy i zámoří. 
Loni zde zazářila čtyřiasedmdesátiletá 
kytarová legenda - Hubert Sumlin.   
 Více na straně 4 a 5

Kromě komunálních politiků zvolili 
Šumperáci letos v říjnu i nového senátora. 
V následujících šesti letech jím bude Adolf 
Jílek, který ve druhém kole voleb porazil 
Zdeňka Zerzáně.  Více na straně 6

Nového provozovatele bude mít plavecký 
areál na Benátkách. Od 1. ledna bude 
mít provoz celého areálu „na triku“ nově 
založená dceřiná společnost vlastněná 
Podniky města Šumperka.  
 Více na straně 6

Nové zastupitele čeká premiéra 6. listopadu

Ustavující zasedání Zastupitel-
stva města Šumperka, které vzešlo 
z říjnových komunálních voleb, je 
naplánováno na pondělí 6. listopadu 
ve 14 hodin ve velkém sále místního 
Domu kultury. V jeho úvodu zhod-
notí stávající starosta Zdeněk Brož 
uplynulé volební období a poté se 
již ujme slova nejstarší člen nového 
zastupitelského sboru. Po jmeno-

vání zapisovatelek a ustavení man-
dátové komise složí noví zastupitelé 
svůj slib. Následovat bude vytvoření 
návrhové komise a komise volební, 
jejíž předseda provede volbu nového 
starosty a poté mu předá slovo. Vol-
ba místostarostů a členů Rady města 
a následný návrh na usnesení histo-
ricky první jednání nového Zastupi-
telstva města uzavřou. -zk-
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Město podpoří výstavbu 
futsalového hřiště

Příspěvek ve výši čtyři sta tisíc 
korun, který půjde na výstavbu 
futsalového hřiště v areálu Tyršova 
stadionu, schválili na svém posled-
ním zasedání šumperští zastupite-
lé. Pokud se Tělovýchovné jednotě 
Šumperk podaří získat státní dotaci 
na jeho realizaci, vyroste nové spor-
toviště v areálu stadionu již příští 
rok.

„Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy letos vyhlásilo pro-
gram na podporu rozvoje a obno-
vy materiálně technické základny 
ve sportu pro rok 2007. Vzhledem 
k tomu, že plánujeme postupné 
úpravy na Tyršově stadionu, dohod-
li jsme se s místní Tělovýchov-
nou jednotou, že požádá o dotaci 
na výstavbu futsalového hřiště,“ 
vysvětlil místostarosta Petr Sucho-
mel, podle něhož může Šumperk 
získat až osmdesátiprocentní dotaci, 
zbývajících dvacet procent nákladů 
by pak pokrylo ze svého rozpočtu 
město. Celkem by přitom měla přijít 
realizace nového sportoviště na 1,9 
milionu korun. V této souvislosti 
zastupitelé schválili případné začle-
nění čtyřsettisícového příspěvku do 
městského rozpočtu na rok 2007.

Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 19. října 
2006:

* vzalo na vědomí plán zimní údrž-
by místních komunikací na území 
města, který pro zimní období 2006 
- 2007 zpracovala společnost Podniky 
města Šumperka, jež má tuto činnost 
na starosti. Stejně jako loni také letos 
obsahuje seznam pořadí důležitosti 
místních komunikací a lhůty pro zajiš-
tění jejich sjízdnosti a schůdnosti, tech-
nologii údržby a následný odvoz sněhu. 
Do plánu přitom nejsou zařazeny ně-
které komunikace a chodníky v loka-
litách, které procházejí rekonstrukcí 
- jde zejména o revitalizaci sídliště Prie-
vidzská a ulice, v nichž společnost VHZ 
opravuje kanalizační řad. Nově se bude 
uklízet chodník při Horově ulici v úse-
ku mezi ulicemi Wolkerovou a Lidickou 
a chodník mezi autobusovým nádražím 
a Jeremenkovou ulicí a také nově budo-
vaná rampa pro imobilní občany u tzv. 
Hokejky. Cyklistické stezky se pak 
v zimním období budou udržovat pou-
ze jako chodníky pro pěší.

Další novinkou je rovněž omezení 
stání vozidel v některých problematic-
kých lokalitách. Po celou zimu tak bude 
umístěna značka se zákazem stání na 
ulicích Lužickosrbské a Radniční a také 
podél náměstí Míru. Značky se záka-

zem zastavení se pak mohou v případě 
velké sněhové nadílky objevit na uli-
cích Jugoslávské, Pod Hájovnou, Finské 
a Kosmonautů. Bližší informace v něk-
terém z příštích čísel.

* vzalo na vědomí průběžnou zprá-
vu o plnění plánu investiční výstavby 
k 30. září letošního roku. Z plánovaných 
téměř sto osmdesáti pěti milionů korun 
se během devíti měsíců dosud proinves-
tovalo necelých osmapadesát, prostavě-
no je však již asi pětasedmdesát procent. 
Největší částky z celkové sumy přitom 
jdou na rekonstrukci východního kříd-
la Pavlínina dvora (27 mil.), přestavbu 
někdejší školní budovy na Komenské-
ho ulici v Komunitní centrum rozvoje 
lidských zdrojů (18 mil.), na budování 
splaškové kanalizace v Temenici (17,5 
mil.), výstavbu nového víceúčelového 
objektu s tribunami na Tyršově stadio-
nu (16 mil.) a na celkovou rekonstrukci 
a rozšíření hlavní temenické komuni-
kace od mostu u restaurace U Zelené-
ho stromu až ke křižovatce s ulicemi 
Hrabenovskou a Bohdíkovskou (10,5 
mil). „Zatím nevíme, kdy rekonstrukci 
temenické komunikace, kterou vlast-
ní Olomoucký kraj, zahájíme. Jednání 
s vedením kraje totiž stále probíhají,“ 
uvedl místostarosta Petr Suchomel.

* vzalo na vědomí zprávu o pro-
jednání Změny č. 5 Územního plánu 
sídelního útvaru města Šumperka 
spolu s vyhodnocením všech stano-
visek, připomínek a námitek a také 
stanovisko nadřízeného orgánu územ-
ního plánování, tedy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, který návrh Změ-
ny doporučil ke schválení. Zastupitelé 
současně nevyhověli jedné ze žádostí 
na změnu funkčního využití a schvá-
lili vyjmout lokalitu č. 6, jež zahrnu-
je areál někdejší Kužílovy temenické 
kotelny, z návrhu Změny. Zastupitelé 
tak přihlédli k námitkám a připomín-
kám občanů, kteří v této lokalitě bydlí 
a nesouhlasí se záměrem teplické spo-
lečnosti Horova - Immo, s.r.o., jež celý 
areál kotelny vydražila, postavit zde 
pro obchodní řetězec Interspar velké 
nákupní centrum a parkoviště. V loka-
litě tak zůstane zachován současný stav. 
Zastupitelé poté schválili Změnu číslo 
5 územního plánu a také obecně závaz-
nou vyhlášku č. 5/2006 o vymezení 
závazné části Změn č. 5, kterou se mění 
a doplňuje vyhláška č. 81 z roku 2002 
a vyhláška č. 7 z roku 2004.

* vzalo na vědomí časový a obsaho-
vý program schůzí Rady města v lis-
topadu a prosinci a současně schválilo 
na stejné období časový a obsahový 
program zasedání Zastupitelstva měs-
ta. V následujících dvou měsících se 
tak radní sejdou čtyřikrát a zastupite-
lé dvakrát. Nejbližší ustavující jednání 
šumperského „parlamentu“ je přitom 
naplánováno na pondělí 6. listopadu.

* schválilo devatenáctá rozpočtová 

Letem šumperským zastupitelským světem

opatření letošního roku ve výši 901 
tisíc na straně příjmů a 865 tisíc na 
straně výdajů. Příjmy přitom zahrnují 
převod z hospodářské činnosti měs-
ta (901 tisíc), na straně výdajů se pak 
objevuje navýšení příspěvku pro míst-
ní divadlo o půl milionu korun a tři 
sta pětašedesát tisíc na výměnu oken 
v mateřské škole Veselá školka.

* schválilo změnu svých usnesení 
z let 2004 a 2005, jež se týkala souboru 
opatření dohodnutých mezi Minister-
stvem vnitra ČR a městem Šumper-
kem, a to směny nemovitostí v dvorním 
traktu areálu na ulici 8. května, jež patří 
státu, za pozemky s nově budovanou 
kynologickou základnou za Bratru-
šovským památníkem, které vlastní 
šumperská radnice. V této souvislosti 
zastupitelé schválili změnu termínu 
realizace celé akce na rok 2007, kdy 
město vybuduje na své náklady v pro-
storu za Bratrušovským památníkem 
kynologickou základnu služebních psů 
pro Policii ČR. Za investici ve výši asi 
dva a půl milionu korun získá radnice 
všechny stavební objekty ve dvorním 
traktu někdejšího policejního ředitel-
ství, jež dosud vlastní stát, a šumperští 
policisté se současně zaváží, že neuplat-
ní požadavek na získání objektů v areá-
lu Luže, které město využívá a o jejichž 
bezúplatný převod požádalo. Součas-
ně schválili uzavření směnné smlouvy 
mezi městem a Ministerstvem vnitra, 
týkající se zmíněných pozemků.

* v souvislosti s ukončením čtyř-
letého funkčního volebního období 
odvolalo k 20. říjnu předsedy, členy 
a tajemníky kontrolního a fi nančního 
výboru Zastupitelstva města.

* zabývalo se změnou provozovatele 
plaveckého areálu na Benátkách od 1. 
ledna 2007. 

 Podrobné informace na straně 6. 

Způsob výběru 

poplatku za odpad ani

 jeho výše se nemění

Svoz odpadu v Šumperku se od 
nového roku bude řídit novou vyhláš-
kou. Tu vydali na svém posledním 
říjnovém zasedání místní zastupitelé. 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a způsobu jeho 
výběru přitom nemění výši poplatku 
za odpad, ani systém výběru poplatku, 
který radnice zavedla začátkem loň-
ského roku. Novinkou je pouze nová 
terminologie v souvislosti s legislativ-
ními úpravami.

Každý občan tak příští rok zaplatí 
za svoz odpadu opět 492 koruny s tím, 
že ti, kteří ukládají odpad do vlastní 
nádoby, mají poplatek o osmačtyřicet 
korun nižší. Příslušné částky přitom 
lze uhradit pololetně, a to prostřed-
nictvím platby SIPO České pošty, 
bezhotovostním převodem, platbou 
přímo v pokladnách Městského úřa-
du nebo lze využít služeb peněžní-
ho ústavu Raiffeisenbank, v němž je 
vklad hotovosti v případě poplatku 
pro šumperské občany zdarma. „Po 
půldruhém roce od zavedení nového 
systému výběru poplatku můžeme 
říci, že se velmi osvědčil. Jako nejjed-
nodušší a nejlevnější způsob úhrady 
se nám stále jeví platba prostřednic-
tvím služby SIPO, které dnes využívá 
více než osm tisíc šest set občanů,“ 
uvedl tajemník Městského úřadu Petr 
Holub. Zpracovala 

 Zuzana Kvapilová

Ze sedmadvaceti zastupitelů, kteří byli zvoleni v roce 2002, zúročí v následujících čty-
řech letech své zkušenosti s komunální politikou hned osmnáct. S odcházejícími kolegy 
se mimo jiné rozloučili i společným snímkem „na památku“.                        Foto: -zk-
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Hned sedm mandátů získala v letošních komu-
nálních volbách v Šumperku Občanská demokratic-
ká strana. Potvrdil se tak celorepublikový trend, kdy 
občanští demokraté nasbírali vítězné body v šestade-
vadesáti ze sto třiceti tří měst s počtem obyvatel nad 
deset tisíc. Složení místního zastupitelského sboru 
se však příliš nezmění, neboť středopravicové strany 
a hnutí obsadí stejně jako před čtyřmi lety sedmnáct 
křesel, levici pak připadne zbývajících deset zastupitel-
ských postů. 

„V úspěch naší strany v komunálních volbách jsme 
tajně doufali a máme z něj velkou radost. Podařilo se 
nám to díky práci členů ODS v Šumperku a samo-
zřejmě i díky voličům, které jsme zřejmě přesvědčili 
o kvalitě kandidátky a programu, s nímž jsme šli do 
volebního boje. Rád bych všem, kteří nás podpořili, 
poděkoval,“ uvedl dosavadní místostarosta a lídr kan-
didátky ODS Marek Zapletal. Zatímco před čtyřmi lety 
se občanští demokraté dělili o vítězství v komunál-
ních volbách s Nezávislými a komunisty, letos získali 
s 24,39% sedm mandátů, tedy o jeden více než v roce 
2002. Největší podporu přitom měli v okrsku č. 19 
(30,09%), nejmenší pak v okrsku č. 26 (16,23%).

Dalších šest křesel v šumperském parlamentu 
obsadí v následujících čtyřech letech ČSSD, která si 
o dva mandáty polepšila a získala 18,37% platných 
hlasů. Nejbližší jsou sociální demokraté zřejmě voli-
čům z okrsku č. 30 (30,78%), nejméně „oblíbení“ pak 
u voličů z okrsku č. 2 (11,9%).

Nezávislá volba (v r. 2002 Nezávislí), za kterou 
kandidoval dosavadní starosta Zdeněk Brož, obhájila 
v letošních volbách pět mandátů, oproti roku 2002 
tedy jeden ztratila.  „Jsem rád, že se na rozložení sil 
v Šumperku nic podstatného nezměnilo. Myslím, že to 
svědčí o určité stabilitě komunální politiky v minulých 
volebních obdobích. Můj osobní dojem je, že se letos 
poprvé i ve městech naší velikosti volilo více „politic-
ky“, že se zde promítly volební souboje největších poli-
tických stran. Každopádně ODS k vítězství gratuluji,“ 
řekl dosavadní starosta a lídr Nezávislé volby Zdeněk 
Brož, jehož kandidátka získala podporu 15,74% (nej-
více hlasů v okrsku č. 26 - 20,63%, nejméně v okrsku 
č. 30 - 3,68%).

O dva zastupitelské posty méně než v roce 2002 mají 
v nadcházejícím čtyřletém volebním období komunis-
té. S 15,29% obsadí čtyři křesla. Největší důvěru při-
tom získali v okrsku č. 30 (25,17%), nejméně hlasů pak 
v okrsku č. 8 (6,18%).

Tři zastupitelské mandáty obhájili s 9,66% stoupen-
ci Křesťanské a demokratické unie - Československé 
strany lidové (nejvíce hlasů v okrsku č. 12 - 15,92%, 
nejméně v okrsku č. 16 - 5,86%) a další dvě místa 
v zastupitelstvu připadnou stejně jako před čtyřmi 
lety zástupcům kandidátky Za prosperitu Šumperka 

Volby v Šumperku vyhráli občanští demokraté

Výsledky voleb v Šumperku 2002

Volební 

účast

33,58%

Výsledky voleb v Šumperku 2006

Volební 

účast

36,75%

(7,35%, nejvíce hlasů v okrsku č. 26 - 13,74%, nejméně 
v okrsku č. 15 - 3,67%).

Pod pětiprocentní hranicí skončily v letošních komu-
nálních volbách Strana zelených (3,68%, pětiprocentní 
hranici těsně překročila v okrscích č. 10, 23, 24 a 27), 
mladé uskupení Cesta změny (4,77%, pětiprocentní 
hranici překročila v okrscích č. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 18, 20, 
22 a 24) a Nezávislí demokraté (0,75%).

Na rozdíl od voleb krajských či parlamentních sehrá-
vají u voleb komunálních svoji roli preferenční hlasy. 
Největší důvěře se tak v Šumperku už počtvrté v novo-
dobé historii města těší dosavadní starosta Zdeněk Brož 
(Nezávislá volba), kterému dalo svůj hlas 2797 voličů. 
„Důvěra voličů je pro mne samozřejmě zavazující. Rád 
bych ale poděkoval všem občanům města, kteří při-
šli k volbám, a vzali tak na sebe i díl odpovědnosti za 
jeho budoucnost,“ uvedl Brož. Druhým nejúspěšněj-
ším kandidátem je stávající místostarosta a lídr vítězné 
ODS Marek Zapletal, kterému projevilo důvěru 2591 
občanů. Vedoucí trojici pak doplňuje se „ziskem“ 2273 
hlasů Zdeněk Zerzáň z ODS.

Hned osmnáct zastupitelů zúročí v následujících 
čtyřech letech své zkušenosti z předchozího volebního 
období. Jsou to podle vylosovaných pořadových čísel 
stran a získaného počtu hlasů Zdeněk Brož, Vladimír 
Štěpán, Květoslav Vykydal, Jan Havlíček, Milan Polášek, 
Marek Zapletal, Zdeněk Zerzáň, Stanislava Adoltová, 
František Merta, Milan Pavlas, Alena Šmotková, Miro-
slav Mitrofan, Petr Král, Jan Přichystal, Oldřich Svozil, 
Zdeněk Muroň, Petr Suchomel a Vít Rozehnal. Novými 
tvářemi jsou Jaromír Mikulenka ml., Marcela Vyletě-
lová, Petr Bittner, Roman Macek, Petr Kuba, Stanislav 
Grygar, Renata Slavotínková, Jiří Gonda a Ivo Vykydal. 
Dva z nich, I. Vykydal a S. Grygar, však již zkušenosti 
s komunální politikou mají. Ve srovnání s rokem 2002 
šumperské zastupitelstvo opět zestárlo - průměrný věk 
se zvýšil z osmačtyřiceti na 49,3 roku (v roce 1998 to 
bylo dokonce 46 let). Nejstarším zastupitelem je sedm-
desátiletý Květoslav Vykydal, nejmladším pak čtyřia-
třicetiletý „nováček“ Petr Kuba. Správu města přitom 
ponesou na svých bedrech převážně muži, ženy jsou 
v sedmadvacetičlenném sboru čtyři.

V současné době je zřejmé, že místní radnici povede 
středopravicová koalice ODS, Nezávislé volby, lidovců 
a sdružení Za prosperitu Šumperka. „Zahájili jsme již 
minulý týden jednání se zástupci středopravicového 
politického spektra, jež v komunálních volbách uspě-
li, a podepsali jsme koaliční smluvu,“ prozradil Marek 
Zapletal a dodal, že podle dohody by měla mít ODS 
v Radě města čtyři křesla, Nezávislá volba a KDU-ČSL 
po dvou křeslech a sdružení Za prosperitu Šumperka 
křeslo jedno. „Do funkce starosty navrhneme dosavad-
ního starostu Zdeňka Brože, který získal v přepočtu 
nejvíce hlasů. Snažíme se tak zachovat kontinuitu ve 
vedení města,“ vysvětlil Zapletal, který by se měl stát 
prvním místostarostou. Druhým zástupcem staros-
ty by měl být dosavadní místostarosta Petr Sucho-
mel z KDU-ČSL. Konečné slovo však bude mít podle 
Zapletala nové zastupitelstvo v pondělí 6. listopadu, 
kdy se sejde na svém prvním ustavujícím zasedání.

Zatímco volební účast byla v letošních komunálních 
volbách v Olomouckém kraji 46,47%, v Šumperku se 
zastavila na hodnotě 36,75%. Svého volebního prá-
va tak využilo z 23 258 občanů pouze 8548. Největší 

KSČM ODS Nezá-
vislí ČSSD

KDU
 - 

ČSL
SNK

volební účast zaznamenal již tradičně okrsek číslo 
30 v Domově důchodců (58,23%), více než polovina 
zaregistrovaných voličů (50,48%) přišla rovněž do 
volební místnosti na V. základní škole na Vrchlického 
ulici v okrsku č. 14. Nejméně Šumperáků (25,85%) 
naopak zamířilo k volební urně na IV. základní škole 
na Sluneční ulici v okrsku č. 28. Zuzana Kvapilová

Složení Zastupitelstva 

města Šumperka

Občanská demokratická strana:
Marek Zapletal (42 let, 2591 hlas) 
Zdeněk Zerzáň (69 let, 2273 hlasy)
Jaromír Mikulenka ml. (37 let, 2200 hlasů) 
Stanislava Adoltová (44 let, 2140 hlasů) 
Marcela Vyletělová (46 let, 2132 hlasy) 
Petr Bittner (41 let, 2080 hlasů) 
Roman Macek (45 let, 2059 hlasů)

Česká strana sociálně demokratická:
Petr Král (65 let, 1761 hlas) 
Renata Slavotínková (57 let, 1723 hlasy) 
Jiří Gonda (47 let, 1708 hlasů) 
Jan Přichystal (56 let, 1706 hlasů) 
Oldřich Svozil (62 let, 1650 hlasů) 
Zdeněk Muroň (51 let, 1620 hlasů)

Nezávislá volba a nezávislí kandidáti:
Zdeněk Brož (49 let, 2797 hlasů) 
Vladimír Štěpán (48 let, 1835 hlasů) 
Květoslav Vykydal (70 let, 1724 hlasy) 
Jan Havlíček (41 let, 1633 hlasy) 
Milan Polášek (47 let, 1514 hlasů)

Komunistická strana Čech a Moravy:
František Merta (62 let, 1944 hlasy) 
Petr Kuba (34 let, 1358 hlasů) 
Stanislav Grygar (42 let, 1340 hlasů) 
Milan Pavlas (55 let, 1284 hlasy)

Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová:
Petr Suchomel (43 let, 1589 hlasů) 
Vít Rozehnal (46 let, 1421 hlas) 
Ivo Vykydal (42 let, 1221 hlas)

Sdružení nezávislých kandidátů 
- Za prosperitu Šumperka:
Alena Šmotková (39 let, 1048 hlasů) 
Miroslav Mitrofan (51 let, 999 hlasů)

strany

% %

strany
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Do druhé dekády vstupuje letos mezinárodní pře-
hlídka Blues Alive, jež se v listopadu uskuteční nejen 
v Šumperku, ale také v dalších dvou desítkách čes-
kých, slovenských a polských měst. Již jedenáctý roč-
ník festivalu, na který se sjíždějí bluesoví fajnšmekři 
z celé země i zahraničí, odstartuje v úterý 14. listopadu 
satelitním koncertem v Polsku. Hlavním festivalovým 
městem však i nadále zůstává Šumperk, v němž se 
od 15. do 19. listopadu uskuteční tři hlavní koncerty 
a řada nejrůznějších doprovodných akcí. Vyznavači 
blues se tak mohou těšit nejen na vystoupení zámoř-

ských i evropských hvězd, ale také na domácí kapely 
a jednotlivce, jež se představí v místním Domě kultury. 
Chybět nebude ani koncertování v klášterním koste-
le, tradiční tematické sobotní odpoledne a noční jam 
sessions, jejichž dějištěm se kromě foyer Domu kultu-
ry stanou pivnice U dřevařů a šumperský klub Music 
Machine.

„Šumperský festival Blues Alive završil loňským 
ročníkem první dekádu své existence. Nadále se však 
snažíme navázat na to nejlepší, co bylo v minulých 
letech oceněno návštěvníky i médii. Tedy představo-
vat, pokud možno jako první v České republice, velké 
hvězdy světové bluesové scény, seznamovat s aktuální-
mi trendy žánru a novými tvářemi domácí a evropské 
provenience a v neposlední řadě ukázat, že bluesová 
hudba nabývá v dnešním světě mnoha podob, které 
se často nenechávají svazovat konzervativními pravi-
dly,“ říká ředitel pořádajícího Domu kultury Vladimír 
Rybička. Letošní ročník mezinárodní přehlídky, jež 
svým významem již dávno přesáhla hranice republiky 
a patří mezi nejprestižnější akce svého druhu v Evropě, 
je podle něj výjimečný zejména délkou trvání. Festival 
totiž zahájí již v úterý 14. listopadu v místním divadle 
neobvyklý projekt nazvaný Blues noční čekárny, jenž 
se uskuteční v rámci koncertního cyklu Klasika Viva. 
Na něj pak ve čtvrtek večer naváže první festivalový 
koncert s podtitulem Retro Blues Alive.

„Protože nám tentokrát „kalendář přál“ a státní svá-
tek 17. listopadu vychází na pátek, rozhodli jsme se celý 
festival o jeden den prodloužit. V Šumperku se tedy 
začne hrát už ve čtvrtek 16. listopadu, další dva hlav-
ní koncerty pak jsou na programu v pátek a sobotu,“ 
prozrazuje Rybička. Na programu podle něj nechybí 
ani tradiční páteční koncert v klášterním kostele, který 
letos rozezpívá svitavský sbor Iuventus, kino Oko pak 
nabídne snímek o Johnnym Cashovi Walk Th e Line, 
sobota se ponese mimo jiné ve znamení akustického 
odpoledne a závěrečnou tečkou za každým festivalo-
vým dnem budou noční jam sessions ve foyer Domu 
kultury, v pivnici U dřevařů a místním klubu Music 
Machine.

Také letos pokračuje Blues Alive v již dříve zapo-

čaté expanzi. Kromě tradičních satelitních koncertů 
v Mikulově, Olomouci, Jeseníku a v mírovské vězni-
ci proběhne již potřetí jeden z hlavních festivalových 
koncertů v polském Chorzówě. Blues zazní rovněž 
v Kolíně, Přerově a Bratislavě a hned na několika mís-
tech v sousedním Polsku, včetně Varšavy. „Vzhledem 
k rozšíření a poměrně velkému počtu satelitních kon-
certů je samozřejmě festival i dražší. V této souvislosti 
bych chtěl poděkovat našim marketingovým partne-
rům, především pak Daňovému poradenství Tomáše 
Paclíka, bez jehož pomoci bychom akci takového roz-
sahu nezvládli. Velmi si vážíme i podpory Minister-
stva kultury, Olomouckého kraje a samotného města 
Šumperka,“ podotýká Rybička. „Velkou radost máme 
i z dlouhodobé spolupráce s americkým velvyslanec-
tvím v Praze, které obdobné akce běžně nepodporuje,“ 
dodává ředitel Domu kultury.

Blues noční čekárny v rámci Klasiky Viva

Začátek jedenáctého ročníku Blues Alive se ponese 
ve znamení Blues noční čekárny. Zajímavý projekt při-
pravili organizátoři festivalu ve spolupráci s tvůrcem 
cyklu koncertů Klasika Viva Romanem Janků. V úte-
rý 14. listopadu nabídnou od sedmé hodiny večerní 
v divadelním sále neobvyklé představení v podání 
souboru Na 2 západy. „Divadelní představení, během 
kterého zazní verše Josefa Kainara doprovázené jeho 
vlastní hudbou, je zatím ojedinělým počinem v Čes-
ké republice. O Kainarových hudebních ambicích se 
totiž mnoho nehovoří, i proto by měl být tento pro-
jekt, který je součástí letošního Blues Alive, příjemným 
zpestřením sezony,“ soudí tvůrce Klasiky Viva Roman 
Janků. Propojením hudby, tance a herecké improvizace 
tak podle něj vzniklo originální představení, které pře-
konává hranice obvyklého hudebního recitálu. „Blues 
o věčném čekání na poslední vlak je totiž nestárnou-
cím tématem,“ dodává Janků.

 Retro Blues Alive

Speciální vzpomínkový projekt Retro Blues Alive 
připravili organizátoři festivalu v rámci prvního hlav-
ního koncertu, který je na programu ve čtvrtek 16. lis-
topadu ve 20 hodin v Domě kultury. Jeho myšlenka 
je oproti dramaturgii běžných hlavních festivalových 
koncertů opačná: představit během jednoho večera 
nikoli nové tváře či ty, kteří na Blues Alive už několik 
let nebyli, nýbrž právě umělce, kteří za minulých deset 
let obzvláště zaujali. Večer přitom bude rozdělen do tří 
bloků.

V prvním vystoupí brněnský Hoochie Coochie 
Band, který si pozval řadu zajímavých domácích 
hostů, například Marka Hlavicu, Stana Th e Mana, 
Marcela Flemra, Hanku Říhovou či Míru Kašpara, 
a jehož vystoupení se tak stane jakýmsi „ofi ciálním 
jam sessionem“. Podobně je pojatý i slovenský blok, 
v němž bude úlohu „home bandu“ plnit bratislavský 
Bluesweiser s hosty Erichem Bobošem Procházkou, 
Silvií Josifoskou, Jánem Liteckým Švedou a Norem 
Červenákem. Jako americký host pak vystoupí kyta-
rista a zpěvák Michael Roach, jeden z nejlepších před-
stavitelů tzv. piedmont blues z východního pobřeží 
USA, který velmi zaujal na čtvrtém ročníku Blues Ali-
ve v roce 1999.

Iuventus v klášterním kostele

Gospely a spirituály se ponesou v pátek 17. listopa-
du klášterním kostelem. V rámci programu letošní-
ho  Blues Alive zde vystoupí pěvecký sbor Iuventus, 
složený vesměs ze studentů a absolventů svitavského 
gymnázia. „Dlouho jsme pátrali po sboru schopném 

zpívat právě gospely. Po konzultaci se sbormistrem 
Šumperského dětského sboru Tomášem Motýlem 
jsme oslovili svitavský sbor, který v létě absolvoval 
dvouměsíční turné po jižní Americe a se svým reper-
toárem zde sklidil velký úspěch,“ popisuje ředitel 
Domu kultury Vladimír Rybička. Své pěvecké umění 
podle něj předvede Iuventus v pátek od druhé hodiny 
odpolední.

Hlavní hvězdy

Letošní dramaturgie festivalu se při výběru „hvězd-
ných“ účinkujících zaměřila na scénu, která patří v blu-
esovém kontextu k nejpopulárnějším a také historicky 
nejvlivnějším: na chicagské blues. V této souvislosti 
je nepochybně největším jménem kytarista a zpěvák 
Bob Margolin, který proslul dlouholetou spoluprací 
s legendárním Muddym Watersem a má na kontě řadu 
sólových alb, z nichž mnohá patří k absolutní bluesové 
špičce devadesátých let.

Bobu Margolinovi budou nepochybně zdatně sekun-
dovat jednak nositel slavného jména Phil Guy, mladší 
bratr proslulého Buddyho Guye, se svou modernější 
funkovější muzikou, a také představitel ryzí chicagské 
současnosti, bez nadsázky kultovní kytarista Studeba-
ker John.

Mezi hlavní hvězdy se ovšem směle řadí i v součas-
nosti nejpopulárnější osobnost silné polské scény, har-
monikář a zpěvák Slawek Wierzcholski s jeho kapelou 
Nocna Zmiana Bluesa, dále domácí či spíše „meziná-
rodní“ Petra Börnerová Band s maďarským kytaris-
tou Zsoltem Benkö a konečně slovenský „žijící klasik“ 
Peter Radvány s kapelou Bonzo & Th e Resonators.

Nové tváře

Muzikanti, kteří se zatím ještě nestačili zcela vepsat 
do povědomí publika, mají na Blues Alive otevřené 
dveře díky pravidelné jarní přehlídce Blues Aperitiv, 
jejíž hlavní „cenou“ pro vítěze je pozvání ke koncer-
tování ve foyer Domu kultury, a pokud se osvědčí, 
také do hlavního programu Blues Alive ve velkém sále 

následující rok.
Loňskými vítězi, kteří všechny předpoklady beze-

zbytku splnili, jsou pražský Strašidelný elektrik band 
a polské duo Easy Street.  Z letošního Blues Aperitivu 
pak vzešly dvě polské kapely Teenage Beat a Women 
Blues Band a česká Dr. B. Lues, jež se představí na 
pódiu ve foyer Domu kultury. Česko-slovenská forma-
ce Bluestouch si navíc zahraje v polském Chorzówě 
a olomoucký Bluesberg, který obdržel cenu divá-
ků Blues Aperitivu, bude ke slyšení a vidění v rámci 
doprovodného programu na některém z jam sessionů.

Bluesový festival nabídne pestré menu

Stejně jako všechny ročníky i ten loňský jubilejní se těšil 
velkému zájmu veřejnosti. Letos pak čekají posluchače 
hned tři hlavní koncerty.        Foto: -pk-

Bob Margolin, hlavní hvězda Blues Alive 2006, si na 
festivalu v Chicagu zahrál s Hubertem Sumlinem, 
zastáncem téhož postu před rokem.   Foto: archiv
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Festivalové přesahy

Cílem festivalu Blues Alive je představovat nejen 
muzikanty hrající „čisté blues“, ale nahlížet na tento 
žánr také ze strany různých mixů a crossoverů, pří-
padně vnímat fenomén blues spíše po stránce pocitu 
ať hudebního, či textového. Tito umělci se pravidelně 
představují v rámci sobotního odpoledního bloku, 
během něhož se v minulých letech před-
stavili například šansoniéři či folko-
ví písničkáři. A ani letošní ročník 
není výjimkou.

Sobotní tematické odpo-
ledne bude letos patřit Kana-
ďanovi Tysonu Cosbymu 
s projektem Atlantic Cable, 
pohybujícím se kdesi mezi 
blues a hardcorem, českému 
písničkáři Jardovi Traband 
Svobodovi s jeho zcela novým 
sólovým repertoárem a britské-
mu rockerovi Philu Shöenfeltovi 
v nezvyklé sestavě pouze v duu s hous-
listou Pavlem Cinglem.

Zajímavé hudební přesahy se ovšem „vloudily“ i do 
programu hlavních večerních koncertů v osobách Ira 
Paula Caseyho, fenomenálního slide kytaristy a pře-
devším písničkáře, srovnávaného například s hvězdou 
současné neo-folkrockové vlny Damienem Ricem, 
a Američana Brada Strattona, který se po létech na 
skok vrací do Čech, v nichž pobýval v minulé dekádě, 
aby jednorázově na objednávku Blues Alive obnovil 
skupinu Snake Eaters.

Zájem médií

Ani letos neuniká festival Blues Alive velkému 
zájmu médií. Kromě deníků a Českého rozhlasu Olo-
mouc, který pořídí kompletní záznam všech šum-
perských koncertů, bude dění ve velkém sále Domu 
kultury v pátek a v sobotu sledovat kamera České 
televize, která 18. prosince odvysílá ze šumperského 

bluesování hodinový sestřih na programu 
ČT 2. Šumperský festival však pronikne 

na televizní obrazovky již začátkem lis-
topadu – v úterý 7. listopadu bude 

pořad Dobré ráno s Českou televizí 
z Moravy a Slezska věnován prá-
vě žánru blues. Poběží přitom od 
šesté hodiny ranní, o tři hodiny 
později ho pak v celostátní reprí-
ze odvysílá program ČT 2. 

Vstupenky již v předprodeji

Všichni, kteří si nechtějí listopado-
vé bluesování nechat ujít, by si měli včas 

opatřit vstupenky. „Doporučuji všem, aby 
si vstupenky zavčas koupili nebo objednali. Na 

festival se sjíždějí fanoušci z celé republiky a také Evro-
py. Místní by proto neměli spoléhat na poslední chvíli 
a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že se do sálu nedo-
stanou,“ připomíná ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička, podle něhož jsou lístky k dostání i na adrese 
www.ticketportal.cz. Čtvrteční hlavní koncert přitom 
přijde na 250 Kč, páteční koncertování v klášterním 
kostele na 50 Kč a večerní hlavní koncert na 350 Kč. Za 
sobotní tématické odpoledne a třetí hlavní koncert pak 

zájemci zaplatí 420 Kč. Koupit si však mohou za 800 Kč 
i zvýhodněnou permanentku na tři hlavní koncerty, 
případně dvoudenní permanentku na páteční a sobot-
ní koncertování za 650 Kč. K oběma permanentkám 
dostanou jako dárek „cédéčko“ z loňského jubilejního 
ročníku. Z materiálů a podkladů Domu kultury 

 zpracovala Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr
Podrobné informace k desátému ročníku Blues 

Alive naleznete na internetové adrese www.
bluesalive.cz. Vstupenky na všechny festivalové 

koncerty si lze zakoupit v pokladně Domu kultury 
od 14 do 18 hod, případně zarezervovat na čísle 
583 214 279, e-mail: dksumperk@dksumperk.cz. 
Podrobný program Blues Alive 2006 naleznete 

v programu Domu kultury na straně 7.

Již druhý ročník literárního a fi lmového festivalu nazvané-
ho „Město čte knihu“ naplánovala na začátek listopadu šum-
perská radnice. Ke spolupráci přitom vyzvala stejně jako při 
loňské premiéře Městskou knihovnu, Dům dětí a mládeže 
- Vilu Doris, místní divadlo a kino Oko. 

Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk inspiroval u partner-
ského města Bad Hersfeldu, připomene od čtvrtku 9. do stře-
dy 15.  listopadu především význam knihy obecně. Zatím-
co loni tak organizátoři učinili prostřednictvím Körnerovy 
novely Zánik samoty Berhof, letos nabídnou veřejnosti klasi-
ka českého intelektuálního humoru - Jana Wericha. „Loňská 
akce zaujala širokou veřejnost a v následné diskuzi nad další 
koncepcí festivalu se několikrát objevil návrh střídat váž-
ná témata s vlídným humorem, který by oslovil jak dospě-
lé, tak i dětské publikum. Letos tak společně oslavíme sté 

první výročí narození Jana 
Wericha, a to četbou z knih 
Fimfárum a Úsměv klauna,“ 
říká Zdeňka Daňková, ředi-
telka šumperské Městské 
knihovny. 

Čtení knihy na pokračo-
vání přitom bude opět mít 
charakter setkání, zastavení, 
zamyšlení nad obecnými 
lidskými hodnotami... Weri-
chovy pohádky a povídky 
se budou číst vždy od páté 
odpolední postupně v kul-
turních a společenských 

institucích  města za účasti 
významných osobností kul-
tury, společenského života, 
šumperských studentů a také 
hudebníků, kteří čtené slovo 

doplní hudbou a zpěvem.
Do Werichova Fimfára se budou moci lidé zaposlouchat 

nejen na jednotlivých veče- rech čtení, ale budou si 
ho moci vypůjčit v knihovně nebo 
se do něj začíst v některé ze 
š u m p e r s k ý c h k a v á r e n 
nebo klubo- vých zaří-
zení. Na všech v e č e r n í c h 
setkáních si pak budou 
moci zájem- ci koupit 
jeho „albatrosové“ vydání z roku 
2003 s vloženým ori- ginálem kresby 
výtvarníka Petra Válka z cyklu Všichni z Fimfára.

Součástí festivalu budou rovněž fi lmová představení v ki-
ně Oko, jež v 18.30 hodin navážou na podvečerní čtení. 
Milovníci fi lmového plátna budou moci zhlédnout nejen 
vzácné tituly z fi lmového archivu s Janem Werichem, jako 
jsou Baron Prášil, U nás v Kocourkově či Až přijde kocour, 
ale také animované fi lmy, které Jan Werich namluvil - Dobrý 
voják Švejk a Dva mrazíci. Chybět nebudou ani nejnovější 
snímky inspirované jeho pohádkami - Tři veteráni, Fimfá-
rum Jana Wericha a Fimfárum II. „Výjimkou v časovém sché-
matu bude poslední večer ve středu 15. listopadu, kdy pořadí 
otočíme. Na projekci fi lmové pohádky Tři veteráni od 16.30 
hodin v kině Oko naváže o půl sedmé večer v podání hostů 
Hany Kofránkové a Josefa Somra závěrečné čtení v šumper-
ském divadle, spojené se společenským setkáním účastníků 
a návštěvníků celého festivalu,“ prozrazuje Daňková. 

„Doufáme, že se nám stejně jako v prvním ročníku podaří 
získat partnery, kteří se ztotožní s cílem festivalu  - tedy při-
pomenout prostřednictvím jednoho literárního díla význam 
četby pro každého z nás,“ dodává ředitelka knihovny. -zk-

Poznámka na závěr: Podrobný program literárního a fi l-
mového festivalu Město čte knihu, který bude v Šumperku 
probíhat od 9. do 15. listopadu, naleznete na straně 8.

Město se začte do Werichova FimfáraPředplaťte si Kulturní 
život Šumperka a vyhrajte 

Se zajímavou 
novinkou přichá-
zí pro předplati-
tele Kulturního 
života Šumperka 
místní radnice, 
jež tento měsíč-
ník vydává. Před-
platné na příští 

rok totiž snížila ze stávajících 180 Kč 
na 132 Kč pro šumperské odběra-
tele (doručuje roznášková služba), 
mimošumperští odběratelé, kte-
rým KŽŠ distribuuje Česká pošta, 
pak zaplatí za dvanáct čísel místo 
260 Kč pouze 240 Kč. Na stáncích 
přitom bude stát jedno číslo tohoto 
měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní 
život Šumperka předplatí, mohou 
navíc vyhrát volné vstupenky na 
některé pořady Domu kultury, do 
Vlastivědného muzea, Kina Oko 
a Divadla, či některou z knižních 
publikací, jež do soutěže věnuje 
Městská knihovna.

Zájemci o předplatné mohou kon-
taktovat redakci Kulturního života 
Šumperka, T. Domeslovou, tel.č. 
583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří 
si koupí listopadové nebo prosinco-
vé číslo Kulturního života, mohou 
pouze vyplnit a zaplatit přiloženou 
složenku.  -zk-

Originály kreseb výtvarníka 
Petra Válka budou součás-
tí Werichova Fimfára, jež se 
bude prodávat na večerních 
setkáních.

Poradna zdraví Šumperk při Zdravotním ústavu 
v Olomouci pořádá u příležitosti listopadového 

Mezinárodního nekuřáckého dne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
motto: udělejte krok k vašemu zdraví

ve čtvrtek 9. listopadu v sídle Poradny zdraví, Ke Splavu 
318, Vikýřovice - u penzionu u Jirsáka

Zájemci se budou moci seznámit s postupy při 
odvykání kouření, s cestami k překonání abstinenčních 

příznaků a s vhodnou léčbou. 
Bližší informace: Jolana Keprtová, telefon 583 219 518, 

583 300 455, e-mail: poradna.sumperk@zuol.cz
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SLUNÍČKO MÁ 
NOVOU ŘEDITELKU

Novou ředitelku má od letošního 
listopadu Mateřská škola Sluníčko, 
jež sídlí na Evaldově ulici. Za chod 
této příspěvkové organizace města, 
jejíž součástí jsou další tři odloučená 
pracoviště na ulicích Gen. Krátkého, 
Šumavské a Vrchlického, zodpovídá 
od 1. listopadu Jitka Kotrašová.  -zk-

DDM Vila Doris a PC Šumperk 
uvádějí z cyklu komorních pořadů 

Via Lucis

Cesta na Sever  aneb 
Kam nás vede duše ve snech?

Setkání s PhDr. Janou 
Heffernanovou, vynikající 
českou psycholožkou, jež se 

zabývá metodami zaměřenými na 
porozumění snům. Příběh cesty na 

Sever, I., II., III.  literární dílo světové 
úrovně.

Úterý 21. listopadu v 18.30 hodin 
v sále DDM  Vila Doris 

na ul. 17. listopadu
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze 

zakoupit, případně rezervovat ve Vile 
Doris, J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 

731 186 053, svecova@doris.cz. Během 
setkání budou v prodeji všechny tři díly 

knihy Příběh cesty na Sever.

Nového provozovatele bude mít od ledna plavecký areál 
na Benátkách. Stávajícímu nájemci, fi rmě Aquatoll Jaroslava 
Chlubny, sice vyprší smlouva s městem až příští rok v květ-
nu, po vzájemné dohodě však dojde k jejímu ukončení o pět 
měsíců dříve. Od 1. ledna se pak ujme provozování celého 
areálu nově založená dceřiná společnost vlastněná Podniky 
města Šumperka, jež by v budoucnu zodpovídala i za chod 
dalších městských sportovišť. Zelenou novému systému pro-
vozování plaveckého areálu dali na svém říjnovém zasedání 
zastupitelé, kteří schválili ukončení platnosti smlouvy o spo-
lupráci s Jaroslavem Chlubnou k 31. prosinci letošního roku 
a současně doporučili Radě města jako valné hromadě PMŠ, 
aby založila společnost s ručením omezeným ve vlastnictví 
Podniků města a předložila v prosinci novému zastupitelstvu 
ke schválení návrh textu smlouvy o spolupráci s novým pro-
vozovatelem.

„Otázkou provozování bazénů na Benátkách se zabývá-
me již dlouho. Stávající nájemce se navíc nedávno obrátil 
na vedení města se žádostí o navýšení příspěvku na pro-
voz o milion korun. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaké 
jsou skutečné náklady, jeví se jako nejlepší varianta řešení 
ukončení smlouvy s Aquatollem,“ vysvětlil zastupitelům 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. V sou-
časné době přitom místní radnice ročně přispívá provozo-
vateli bazénů částkou 1,85 milionu korun na činnost a dal-
ším milionem, jež představuje padesátiprocentní dotaci na 
úhradu nákladů na energii, vodné a stočné.

Plavecký areál, který byl na Benátkách dokončen před 
třinácti lety, je dnes již zastaralý a v nejbližších letech bude 
muset projít celkovou modernizací. Ta si vyžádá podle 
odhadů kolem čtyřiceti milionů korun. „Zpracovaná stu-
die nepočítá s aquaparkem za stamiliony, ale s vybudová-
ním moderního centra převážně krytého plavání, které by 

bylo v provozu téměř celý rok. Venkovní koupání by se tak 
mělo odehrávat hlavně na Bratrušovském koupališti,“ pro-
zradil Šperlich a podotkl, že na celý projekt se budou Pod-
niky města snažit získat fi nance mimo jiné i z evropských 
fondů. Hledat nového nájemce, který by areál provozoval 
do zahájení jeho rekonstrukce, by tak nebylo podle Šperli-
cha nejlepším řešením. Jak uvedl, za chod celého areálu by 
ale mohla zodpovídat společnost vlastněná Podniky měs-
ta, která by bazény provozovala za stávajících podmínek. 
Zastupitelé tento návrh odsouhlasili s tím, že společnost 
s ručením omezeným by v budoucnu zodpovídala i za 
chod dalších městských sportovišť, jako jsou zimní stadi-
on, Bratrušovské koupaliště či některá zařízení na Tyršově 
stadionu.  -zk-

Bazény na Benátkách změní provozovatele

Změna čeká v nadcházejícím roce plavecký areál na Benát-
kách. Provozovatelem celého areálu totiž bude nově založená 
dceřiná společnost vlastněná Podniky města Šumperka, jež chce 
v budoucnu celý komplex zrekontruovat.  Foto: -pk-

Úřad má papír 
na chytrost

Titul „Chytrý úřad“ získala v celostát-
ní soutěži případových studií zaměře-
ných na obce, města a kraje šumperská 
radnice. První ročník zajímavé soutěže 
uspořádala v rámci letošního brněn-
ského veletrhu informačních techno-
logií Invex společnost IDG Czech, a.s., 
vydavatel odborných časopisů z oblas-
ti výpočetní techniky. V konkurenci 
tří desítek úřadů, včetně pražských 
magistrátů a krajských úřadů, zaujal 
Šumperk porotu svým pilotním pro-
jektem „Systém pohledávek a využití 
SIPO“, jež nemá v republice obdoby. 
Podrobné informace přineseme v příš-
tím čísle. -zk-

Základní umělecká škola Šumperk 
a Charita Šumperk zvou na koncert 

duchovní hudby

KONCERT PRO CHARITU

v neděli 12. listopadu od 16 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele

Účinkují: Dechový soubor ZUŠ 
Šumperk, dirigent Ivan Zela * 

Collegium Bucinatorum, 
ved. Radek Unzeitig a sólisté

Vstupné dobrovolné, podpora projektu 
Dejme dětem naději - Haiti

Jílek obhájil post senátora
Úspěch z roku 2000 si letos na podzim zopakoval v senát-

ních volbách Adolf Jílek z KDU-ČSL. Největší podporu od 
voličů z okrsku číslo 65 získal již v prvním kole, kdy s 24,32% 
těsně porazil druhého nejúspěšnějšího kandidáta z ODS 
Zdeňka Zerzáně (23,58%). Ve druhém kole 
voleb, jež se uskutečnilo o uplynulém víkendu, 
pak své vítězství potvrdil ziskem 58,24% hlasů 
voličů. Prvenství mu přitom přiřkli i v samot-
ném Šumperku, kde obdržel 2295 hlasů 
(53,92%).

O post senátora v obvodu číslo 65, který 
zahrnuje území od Bílé Vody na severu Jese-
nicka až po Postřelmov na Šumpersku, se letos 
ucházela pětice kandidátů. Do druhého kola 
přitom poslali voliči Adolfa Jílka z KDU-ČSL, 
který získal nejvíce hlasů - 8858 (24,32%) 
a Zdeňka Zerzáně z ODS, pro něhož hlasova-
lo 8589 voličů (23,58%). Na třetím místě skončil se 7686 
hlasy (21,1%) kandidát ČSSD Zdeněk Muroň, 6505 voličů 
(17,86%) preferovalo Josefa Janíčka hájícího barvy KSČM 
a na posledním místě skončil nezávislý kandidát Jindřich 
Němčík (4783 hlasy, 13,13%). O týden později pak 8858 
platných hlasů (58,24%) rozhodlo o tom, že v příštích šesti 
letech bude hájit zájmy okrsku č. 65 v horní komoře Parla-
mentu Adolf Jílek, který tak obhájil své prvenství z roku 2000 
- tehdy s výsledkem 58,75% porazil kandidáta ODS Petra 
Krilla o 17,5%. Jeho letošní „soupeř“ Zdeněk Zerzáň z ODS 
získal na svou stranu 6073 voliče (41,75%).

Zcela jinak by však vypadaly volby do Senátu z pohledu 
šumperských voličů. V prvním kole totiž v Šumperku zvítězil 
hned ve čtyřiadvaceti okrscích (nejvíce v okrsku č. 14 - 40%) 
kandidát ODS Zdeněk Zerzáň, který celkově získal 2430 

hlasů (31,41%). V šesti okrscích (č. 4, 5, 7, 16, 20 a 30) ho 
přitom porazil Zdeněk Muroň z ČSSD, jenž skončil se 1785 
hlasy (23,07%, nejvíce v okrsku č. 7 - 29,41%) na druhém 
místě a postoupil by tedy do druhého kola místo Adolfa Jílka 

z KDU-ČSL. Tomu dalo v Šumperku svůj hlas 
1706 voličů (22,05%), největší oblibě se přitom 
těšil v okrscích č. 26 (33,8%) a č. 30 (29,32%), 
v němž získal stejnou podporu jako Zdeněk 
Muroň. Čtvrtá příčka by v Šumperku připadla 
Josefu Janíčkovi z KSČM (1279 hlasů, 16,53%, 
nejvíce v okrsku č. 30 - 27,07%) a nejméně hla-
sů odevzdali voliči nezávislému kandidátovi 
z Jesenicka Jindřichu Němčíkovi (535 hlasů, 
6,91%). Ve druhém kole voleb pak již šumperš-
tí voliči hned ve dvaceti okrscích upřednostnili 
Adolfa Jílka z KDU-ČSL (2295 hlasů, 53,92%, 
nejvíce v okrsku č. 30 - 73,68%) před Zdeňkem 

Zerzáněm z ODS (1961 hlas, 46,07%, nejvíce v okrsku č. 2 
- 60,48%) - nezopakovala se tak situace z roku 2000, kdy 
Šumperáci v prvním i druhém kole jednoznačně podpořili 
kandidáta ODS Petra Krilla.

Zatímco v prvním kole senátních voleb, jež probíhalo 
současně s volbami komunálními, byla volební účast v okrs-
ku č. 65 40,91%, v kole druhém to bylo pouhých 14,46%. 
V Šumperku přitom volilo nového senátora v prvním kole 
8317 občanů (34,84%), ve druhém kole pak přišli k voleb-
ním urnám 4282 občané (18,42%). Stejně jako v prvním 
kole využili i v kole druhém svého volebního práva nejvíce 
obyvatelé Domova důchodců na ulici U sanatoria (58,23%, 
40,51%), nejmenší zájem o volby pak měli v prvním kole 
voliči z okrsku č. 26 (23,37%) a v kole druhém voliči z okrs-
ku č. 28 (11,74%). -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku,
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu Ars longa, 
 vita brevis potrvá do 7. prosince. 
Galerie Václava Hollara Jaroslav Jelínek - Sama v moři 
 Výstava potrvá do 5. listopadu.
 My jsme k vám přišli zdaleka Výstava, která bude 
 zahájena 16.11. v 17 hodin, potrvá do 31.1. 2007.
Rytířský sál Fauna a fl óra zatopených lomů Jesenicka 
 Výstava fotografi í potrvá do 3. prosince.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Koncerty a akce v kostele:  9.11. v 17 hod.  Město čte knihu, 10.11. ve 13 hod.  ima-
trikulace studentů bakalářského studia, 17.11. ve 14 hod.  festival Blues Alive
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je ote-
vřeno: út - pá 9  12 hod., 12.30 -17 hod., so 9  13 hod., ne 13.15 - 17 hod. V pátek 
17.11. je VM otevřeno od 9 do 13 hod., klášterní kostel je dopoledne uzavřen.

FILMY
Kino Oko
2.-8.11. v 18 a ve 20 hodin  Ro©k Podvraťáků, ČR  Premiéra
9.11. jen v 18.30 hodin  Fimfárum, ČR
9.11. jen ve 20.15 hodin  Hadi v letadle, USA
10.11. jen v 18.30 hodin U nás v Kocourkově, ČR
10.11. jen ve 20.15 hodin  Hadi v letadle, USA
11.11. jen v 18.30 hodin  Fimfárum 2, ČR
11.11. jen ve 20.15 hodin  Hadi v letadle, USA
12.11. jen v 18.30 hodin  Baron Prášil, ČR
12.11. jen ve 20.15 hodin  Hadi v letadle, USA
13.11. jen v 18.30 hodin  Až přijde kocour, ČR
13.11. ve 20.15 hodin  Hadi v letadle, USA
14.11. jen v 18.30 hodin  Osudy dobrého vojáka Švejka, 
 Dva mrazíci,Pásmo loutkových fi lmů ČR
15.11. jen v 16.30 hodin  Tři veteráni, ČR
15.11. jen v 18.15 hodin  Vějíř lady Windermerové, VB, Itálie, 
 Španělsko
15.11. jen ve 20.00 hodin  Nebohá paní pomsta, Jižní Korea
16.11. v 17.30 a ve 20.00 hodin  Casino Royale, USA
17.11. jen ve 14.00 hodin  Walk The Line, USA  Blues Alive 2006
17.11. jen v 16.30 hodin  Garfi eld 2, USA  Hrajeme pro děti
17.11. v 18.00 a ve 20.30 hodin  Casino Royale, USA
18.-19.11. jen v 16.00 hodin  Garfi eld 2, USA  Hrajeme pro děti
18.-20.11. v 17.30 a ve 20.00 hodin  Casino Royale, USA
21.-22.11. jen v 17.00 hodin  Rytíři nebes, USA, Francie
21.-22.11. jen ve 20.00 hodin  Casino Royale, USA
23.-26.11. jen v 16.30 hodin   Lovecká sezona, USA  Hrajeme pro děti
23.-26.11. jen v 18.00 hodin  Nabít a zabít, USA
23.-26.11. jen ve 20.00 hodin  Texaský masakr motorovou pilou: Počátek, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách  
www.kinosumperk.cz

Art kino
2.11. v 19 hodin v D 123   Čas, který zbývá, Francie 2005
9.11. v 19 hodin v D 123   Angel A, Francie 2005
16.11. v 19 hodin v D 123   Show začíná, Velká Británie, USA 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz,www.spkakce.com

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
2.11. od 16 hodin  Nenechte se oklamat a nakupujte bezpečně  Přednáška
9.11. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
10.11. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
24.11. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Milena Valušková - Krajina nepoznaná (fotografi e) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.12., proběhne 1.11. 
 v 18 hodin.
Jižní křídlo DK Výstava prací studentů SOŠ a SOU železničního, 
 stavebního a památkové péče 
 Výstava potrvá do 23. listopadu.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Děti z druhé polokoule 
 Výstava potrvá do 9. listopadu.
 Petr Válek - Všichni z Fimfára 
 Výstava potrvá od 9.11. do 6.12.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Divadlo Šumperk Zdeňka Rambousková - „Letní imprese“ 
 Výstava potrvá do 10. listopadu.
 Otakar Hudeček - „Dvanáctý smysl“ 
 Výstava obrazů bude zahájena 11.11. v 19 hodin.
Galerie Ave-Art Vladimír Švarc - Dřevěné reliéfy 
 František Korbel - Fotografi e
 Výstava potrvá do 17. listopadu.

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
12.11. v 15 hodin ve velkém sále DK  Povídání o sluníčku  Pohádka
14.11. v 19 hodin v divadle  Klasika Viva: Blues noční čekárny
 Na 2 západy

16.-18.11. ve velkém sále a ve foyer DK  Blues Alive 2006

16.11. ve 20 hodin ve velkém sále DK 1. HLAVNÍ KONCERT 
Retro Blues Alive: Bluesweiser (SK) + hosté: Erich Boboš Procházka, Silvia 
Josifoska, Ján Litecký - Šveda, Noro Červenák, Hoochie Coochie Band (CZ)+ 
hosté: Marcel Flemer, Hanka Říhová, Minuta ticha, Míra Kašpar, Stan The 
Man, Marek Hlavica, Charlie Slavík, Michael Roach (USA). Od 24 hodin 
Jam Sessions: Foyer DK - Bluesweiser, pivnice U  dřevařů - Hoochie Coochie 
Band, Music Machine - Bluesberg  Vstupné 250 Kč
17.11. od 14 hodin v klášterním kostele Pěvecký sbor Iuventus Svitavy (CZ) 
 Vstupné 50 Kč
17.11. od 14 hodin v kině Oko Walk The Line  Vstupné 50 Kč   
 

17.11. od 18 hodin ve velkém sále DK 2. HLAVNÍ KONCERT: 
Teenage Beat (PL), Woman Blues Band (PL), Strašidelný Elektrik Band (CZ), 
Petra Börnerová Feat. Zsolt Benkö (HUN, SK, CZ), Paul Casey (GB), Phil Guy 
Blues Band Feat. Bruce Feiner (USA), Studebaker John (USA). Od 24 hodin 
Jam Sessions: Foyer DK - Teenage Beat, pivnice U dřevařů - Strašidelný elek-
trik band + Bluesberg, Music Machine - Woman Blues Band Vstupné 350 Kč
18.11. od 13 hodin ve velkém sále DK Atlantic Cable (CAN/CZ), Jarda Tra-
band Svoboda (CZ), Phil Shöenfelt a Pavel Cingl (GB/CZ)

18.11. od 18 hodin ve velkém sále DK 3. HLAVNÍ KONCERT:
Dr. B. Lues (CZ), Easy Street (PL), Snake Eaters (USA/CZ), Bonzo & The 
Resonators (SK), Nocna Zmiana Bluesa + Slavek Wiercholski (PL), Bob 
Margolin (USA). Od 24 hodin Jam Sessions: foyer DK - Dr. B. Lues, pivnice 
U dřevařů - Bluesberg, Music Machine - Easy Street 
 Společné vstupné na oba sobotní koncerty 420 Kč 
 Cena permanentky (pá, so + CD) 650 Kč 
 Cena permanentky (čt, pá, so + CD) 800 Kč

21.-22.11. od 9 do 17 hodin v prostorách DK  Prezentační výstava Škola
23.11. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Čechomor
25.11. od 9 do 13 hod., od 16 hod.  Horování 2006: 
hlavní program ve velkém sále DK Hory z pohledu všech živlů

Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DŮM KULTURY

DIVADLO ŠUMPERK
4.11. v 19.30 hodin  Švédský stůl  VK
9.11. v 17 hodin  Hello, Dolly!  S2, VK, X
11.11. v 19.30 hodin  Marie Stuartovna  P, VK
13.11. v 19 hodin  Balet Praha Junior  VK
  Komorní soubor tanečního centra Praha - Konzervatoř
14.11. v 19 hodin  Klasika Viva  Blues noční čekárny  VK
15.11. v 18.30 hodin  Město čte knihu  VK
18.11. v 19.30 hodin  Marie Stuartovna  F, VK, X
22.11. v 17 hodin  Marie Stuartovna  G, VK, X
25.11. v 19.30 hodin  Růže z Argentíny Hudební divadlo Karlín Praha  B, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz
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VILA DORIS
20.11. od 13 hodin na bazénu Aquatoll  Odyssea - Plavání 
21.11. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  Cesta na Sever, aneb kam nás vede 
  duše ve snech   Via Lucis
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, www.
doris.cz

DDM U RADNICE
1.11. od 17 hodin v ateliéru DDM  Malování na hedvábí
4.11. od 9 do 14 hodin  Keramika pro veřejnost
v keramické dílně DDM
6.11. od 14 hodin v učebně DDM  Internet pro zájemce 
7.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže 
8.11. od 17 hodin v herně TTC Šumperk  Stolní tenis pro zájemce 
8.11. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Batika - úprava oděvů 
11.11. v Uničově  14. Aerobik maraton Uničov
15.11. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Malba na textil, tisk, lept
16.-17.11. v 17 hodin  Spaní na baráku 
 Informace R. Večeřová, 
 tel.č. 583 21 53 95, 777 216 332
20.11. od 14 hodin v učebně DDM  Internet pro zájemce 
21.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
22.11. od 17 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout 
22.11. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Adventní věnce
25.11. od 9 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Adventní věnce
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
2.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
7.11. od 16 hodin  Klub fi latelistů 
9.11. od 10 hodin  Svaz postižených civilizačními chorobami
16.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
21.11. od 16 hodin  Klub fi latelistů 
Každé pondělí od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum
a od 14.30 do 17.15 hod. 
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod.  Plavání batolat  začátečníci
na krytém bazéně v Zábřeze 
Každou středu od 16.45 hod.  Plavání batolat  pokročilí
na krytém bazéně v Zábřeze
Každý čtvrtek a pátek  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
vždy od 9.30 hodin 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání  p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

Čtvrtek 9. listopadu v 17 
hodin v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie
Jan Werich: Král měl tři 
syny, Rozum a štěstí
Čtou a zpívají: Motýli

  Vstup volný 

Čtvrtek 9. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Fimfárum Jana Wericha
2002, režie Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt, 
animovaný fi lm, 100 minut. Pět pohádek 
z knihy Jana Wericha.  Vstupné 30 Kč

Pátek 10. listopadu v 17 hodin v Městské 
knihovně
Jan Werich: Líná pohádka, 
O rybáři a jeho ženě, František Nebojsa 
Čtou: Lenka Filipová, Jan Rosák, Tomáš 
Urban. Hudba: Swing kvartet.  Vstup volný  
   
Pátek 10. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
U nás v Kocourkově
1934, režie Miroslav Cikán. Komedie 
s Janem Werichem v první sólové roli, asi 
90 minut. Trestanec na útěku se dostane do 
městečka, které očekává příjezd slavného 
rodáka...  Vstupné 30 Kč

Sobota 11. listopadu v 17 hodin v Městské 
knihovně

Jan Werich: Fimfárum, Lakomá Barka
Čtou: Ondřej Moravec, Radka Buřičová. 
Hudba: For Today.  Vstup volný 

Sobota 11. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Fimfárum II
2006, režie Jan Balej, Vlasta Pospíšilová, 
Aurel Klimt, Břetislav Pojar, animovaný fi lm, 
90 minut. Pokračování řetězu pohádek pro 
chytré děti a chytré dospělé.  Vstupné 30 Kč

Neděle 12. listopadu v 17 hodin ve Vile Doris 
Jan Werich: Královna koloběžka, Chlap, 
děd, vnuk, pes a hrob, Moře strýčku, 
proč je slané?
Čtou: František Řehák a Ivana Plíhalová. 
Kytara a zpěv: Matěj Plíhal a Petra Vlčková. 
 Vstup volný

Neděle 12. listopadu v 18.30 hodin v Kině Oko
Baron Prášil
1961, režie Karel Zeman. Poetická komedie 
natočená podle knihy G.A. Bürgera, 
87 minut. Proslulý fantasta baron Prášil 
zve svého nového přítele na výlet do svého 
světa... Hrají Miloš Kopecký, Jana Brejchová, 
Jan Werich, Rudolf Hrušínský a další. 
 Vstupné 30 Kč

Pondělí 13. listopadu v 17 hodin v Galerii 
Jiřího Jílka

Jan Werich: Signor televizione, 
Až opadá listí z dubu
Čte: Divadelní studio D123 při Divadle 
Šumperk. Hudba: Karel Cvrk.  Vstup volný

Pondělí 13. listopadu v 18.30 hodin v kině 
Oko
Až přijde kocour
1963, režie Vojtěch Jasný. Poetický, 
pohádkový fi lm, kombinovaný s ostrou 
společenskou satirou, 101 minuta. Do 
lidí nikdo nevidí, ale podívá-li se na ně 
kouzelný kocour, každý se vybarví podle 
svého charakteru... Film mimořádné a trvalé 
hodnoty, který získal Zvláštní cenu poroty 
na XVI. MFF v Cannes. V hlavních rolích 
Jan Werich, Emília  Vašáryová, Vlastimil 
Brodský.  Vstupné 30 Kč

Úterý 14. listopadu v 17 hodin v Rytířském 
sále Vlastivědného muzea
Jan Werich: Lincoln 1933, Za šťastnou 
lásku bas, O orlech a hovniválech 
Čtou: Petr Král, Olga Kaštická. Hudba: 
Gracioso Quintett.  Vstup volný

Úterý 14. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Pásmo krátkých fi lmů
Asi 80 minut.  Osudy dobrého vojáka 
Švejka I. - III.(1954, 1955, režie Jiří Trnka)                
3 loutkové fi lmy  Dva mrazíci - 1954, 

režie Jiří Trnka, 12 minut, kombinovaný 
animovaný fi lm. Mluví Jan Werich a Vlasta 
Burian.  Vstupné 30 Kč

Středa 15. listopadu v 16.30 hodin v kině Oko
Tři veteráni
1983, režie Oldřich Lipský, 93 minuty. 
Moudrá pohádka Jana Wericha z knihy 
Fimfárum. V hlavních rolích Josef Somr, 
Rudolf Hrušínský a Petr Čepek. 
 Vstupné 30 Kč 
 
Středa 15. listopadu v 18.30 hodin v Divadle
Tři veteráni
Čtou: Josef Somr, Hana Kofránková. Hraje: 
Zdeněk Dočekal.

V rámci akce Město čte knihu bude v prodeji 
kniha Fimfárum (Vyd. Albatros 2003) 
s vloženým originálem kresby Petra Válka 
z cyklu „Všichni z Fimfára“.
Volné vstupenky s místenkou na závěrečný 
večer budou k dostání na každém čtení od 
16.45 do 17 hodin. 
Permanentky na všechny fi lmy za 140 Kč 
je možno zakoupit 
v pokladně kina OKO.
Město čte knihu 
najdete na internetu: 
www.knihovnaspk.
cz/mck/2006

KNIHOVNA

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz V pátek 10.11. bude v době konání akce 
Město čte knihu omezeno půjčování knih z půjčovny pro dospělé od 16 do 18 
hodin. O týden později, v sobotu 18.11. je otevřeno.

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

po, út, st 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

sobota 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Literární a fi lmový festival: Město čte knihu, Jan Werich: Fimfárum, Úsměv klauna, program:

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

5.11. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Minor 2000 Přerov
12.11. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Valašské Meziříčí
19.11. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC TJ Šternberk
26.11. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Kroměříž

H-CLUB
4.11.  Country bál  Hrají Holátka, MY a Pavučina
10.11  Přátelé  Trampská kapela z Olomouce 
11.11  Svatomartinská husa  Hraje „Combo strýca Achmeda“ 
16.11  C&C Band s hosty AM Ület  Country posezení
24.11  Babtrio  Kapela z Moravské Třebové
Bližší informace: www.h-club.cz
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